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Na podstawie art. 42b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118

oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22,
poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

550

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 17 maja 2001 r.

w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiàzkowego wymiaru godzin zaj´ç wychowaw-
czych w porze nocnej.
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§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szko∏y i przypadki, w których nauczyciel mo˝e byç
obowiàzany do realizowania tygodniowego obo-
wiàzkowego wymiaru godzin zaj´ç wychowaw-
czych tak˝e w porze nocnej,

2) warunki, na jakich praca w porze nocnej mo˝e si´
odbywaç.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiàzkowy wymiar godzin
zaj´ç wychowawczych tak˝e w porze nocnej jest reali-
zowany w:

1) zak∏adach poprawczych,

2) schroniskach dla nieletnich,

3) rodzinnych oÊrodkach diagnostyczno-konsultacyj-
nych z internatami dla dzieci i m∏odzie˝y,

4) placówkach opiekuƒczo-wychowawczych zapew-
niajàcych ca∏odobowà opiek´.

2. Tygodniowy obowiàzkowy wymiar godzin zaj´ç
wychowawczych mo˝e byç realizowany tak˝e w porze
nocnej w:

1) specjalnych oÊrodkach szkolno-wychowawczych,

2) internatach i bursach szkolnych,

3) domach wczasów dzieci´cych.

§ 3. Praca nauczyciela w porze nocnej w szko∏ach,
o których mowa w § 2 ust. 2, mo˝e mieç miejsce tylko
w przypadkach wymagajàcych zapewnienia opieki wy-
chowawczej tak˝e w porze nocnej ze wzgl´du na wy-
st´powanie przynajmniej jednego z nast´pujàcych wa-
runków:

1) specyfiki szko∏y, polegajàcej w szczególnoÊci na
przyjmowaniu dzieci tak˝e w porze nocnej,

2) wieku wychowanków — przedszkolnego lub szkol-
nego (klasy 1—3),

3) stanu zdrowia wychowanków — niepe∏nosprawno-
Êci lub zaburzeƒ rozwoju,

4) niedostosowania spo∏ecznego wychowanków,

5) specyfiki Êrodowiska lokalnego, je˝eli stanowi za-
gro˝enie dla wychowanków,

6) warunków lokalowych szko∏y — rozmieszczenia
grup wychowanków w kilku budynkach lub kilku
skrzyd∏ach obiektu.

§ 4. 1. Do realizacji opieki wychowawczej w porze
nocnej mo˝e byç obowiàzany nauczyciel zatrudniony
w szkole, o której mowa w § 2, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Nauczyciel wychowujàcy dziecko w wieku do lat
4 oraz nauczyciel samotnie wychowujàcy dziecko
w wieku do lat 14 mo˝e byç obowiàzany do zapewnie-
nia opieki wychowawczej w porze nocnej wy∏àcznie za
jego zgodà.

3. Nauczycielom zobowiàzanym do realizowania
tygodniowego obowiàzkowego wymiaru godzin zaj´ç
wychowawczych tak˝e w porze nocnej dyrektor szko∏y
zapewnia:

1) dzieƒ wolny od pracy po zakoƒczeniu pracy w po-
rze nocnej trwajàcej co najmniej 8 godzin,

2) korzystanie co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu
kolejnych nocy wolnych od pracy, przypadajàcych
w sobot´ i w niedziel´ lub w niedziel´ i w ponie-
dzia∏ek,

3) równomierne obcià˝enie nauczycieli pracà w porze
nocnej, z uwzgl´dnieniem ust. 2.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. J. Star´ga-Piasek


